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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jafferma mill-ġdid l-interess leġittimu ta’ l-UE fl-isports, b’mod partikolari fl-aspetti 
soċjali u kulturali tiegħu, kif ukoll fil-valuri edukattivi u soċjali li l-isports jitrażmetti 
bħall-awtodixxiplina, l-isfida tal-limiti personali, is-solidarjetà, l-ispirtu ta’ tim, it-
tollerenza, u l-‘fair-play’; 

2. Jenfasizza s-sinifikat ta’ l-implimentazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta’ Amsterdam u ta’ 
Nizza, speċjalment dwar il-karatteristiċi speċifiċi ta’ l-isports fl-Ewropa u l-funzjoni 
soċjali tiegħu, li għandhom jitqiesu meta jkunu implimentati politiki komuni; 

3. Jirrikonoxxi l-irwol vitali soċjali u kulturali li l-klabbs u l-assoċjazzjonijiet sportivi 
għandhom fil-komunitajiet lokali u nazzjonali tagħhom; iqis li l-iskejjel, iċ-ċentri ta’ 
taħriġ, il-klabbs u l-assoċjazzjonijiet sportivi għandhom ikunu iktar involuti f’forom varji 
ta’ impenn u parteċipazzjoni tal-popolazzjoni lokali permezz ta’ djalogu soċjali aħjar;

4. Iqis li l-edukazzjoni u t-taħriġ fl-isports huma strument effettiv għall-inklużjoni soċjali ta’ 
gruppi żvantaġġjati u għad-djalogu multikulturali, u għall-promozzjoni ta’ xogħol 
volontarju, u għandhom parti attiva kontra d-diskriminazzjoni, l-intolleranza, ir-razziżmu, 
il-ksenofobija u l-vjolenza; 

5. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri sabiex jimmodernizzaw u jtejbu l-politiki tagħhom dwar 
l-edukazzjoni fiżika, sabiex jinvestu f’faċilitajiet sportivi ta’ kwalità f’ċentri ta’ l-iskola u 
tat-taħriġ u sabiex jieħdu miżuri xierqa biex il-bini ta’ l-isports u l-kurrikuli ta’ l-isports 
fl-iskejjel ikunu aċċessibbli għall-istudenti kollha; jistieden lill-Istati Membri sabiex 
jippromwovu r-rikonoxximent ta’ istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet li jikkontribwixxu 
għal integrazzjoni aħjar ta’ l-attivitajiet sportivi fl-iskejjel; huwa favur li jingħataw 
vantaġġi finanzjarji lill-klabbs sportivi li jkollhom ftehimiet ta’ kollaborazzjoni ma’ l-
iskejjel; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tfassal linji gwida ċari dwar l-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-għajnuna mill-Istat, filwaqt li tindika x’tip ta’ appoġġ pubbliku huwa aċċettabbli u 
leġittimu sabiex jiġi ssodisfat l-irwol soċjali, kulturali, ta’ promozzjoni tas-saħħa u 
edukattiv ta’ l-isports, bħal appoġġ finanzjarju jew appoġġ ieħor mogħti minn awtoritajiet 
pubbliċi għall-provediment jew l-immodernizzar ta’ faċilitajiet sportivi fl-iskejjel;

7. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tidentifika oqsma fejn l-azzjoni ta’ l-UE tista’ tipprovdi 
valur miżjud fir-rigward ta’ azzjoni diġà meħuda minn organizzazzjonijiet sportivi u 
awtoritajiet ta’ l-Istati Membri; iqis li l-metodu miftuħ ta’ koordinazzjoni huwa mezz 
xieraq sabiex tinkiseb koperazzjoni aħjar fil-livell Ewropew fil-qasam speċifiku tal-
politika dwar l-edukazzjoni fiżika;

8. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri sabiex jiddeterminaw, filwaqt 
li jirrispettaw bi sħiħ il-prinċipju tas-sussidjarjetà, il-qafas legali xieraq u l-istrumenti li 



PA\661719MT.doc PE 386.722v01-004/4PA\661719MT.doc

MT

jistgħu jintużaw sabiex jiżdied l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ sportiv taż-
żgħażagħ; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li l-leġiżlazzjoni fis-settur tas-saħħa, tas-
sikurezza u ta’ l-impjiegi tapplika għall-provediment ta’ servizzi fis-settur sportiv bl-
istess mod bħal attivitajiet oħra fil-qafas ta’ l-UE; 

10. Iqis li l-introduzzjoni ta’ liċenzji u diplomi Ewropej għall-provediment ta’ servizzi fis-
settur sportiv tikkostitwixxi żvilupp konsiderevoli u tikkontribwixxi għall-moviment 
ħieles tal-ħaddiema.


